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Husorden for Avedøre Nord 

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere 

eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting.  

Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder 

dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber 

tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde 

bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest 

muligt. Husk, at I selv gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.  

Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima 

beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du henvender dig til 

ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen. 
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Affald 

På den nærmeste affaldsplads kan du komme af med følgende affald:  

RESTAFFALD:  Køkkenaffald i lukkede poser. 

MADAFFALD:  Der udleveres grønne bioposer 

PAPIR:   Papir, reklamer og aviser 

PLAST:   Plastemballager og mindre ting af plast 

PAP:   Pap, karton og lignende materiale uden madvarer. 

GLAS:   Glas og flasker. 

METAL:                Alle former for metal der kan være i beholderen. 

BATTERIER:  Alle former for batterier dog ikke knallert- og bilbatterier afleveres på  

                                          genbrugspladsen. 

 

Farligt affald som maling, medicin, opløsningsmidler m.m. kan sammen med elektronik, 

elpærer/lysstofrør afleveres på vores Genbrugsplads, Avedøre Tværvej 91.  

Stort brandbart affald skal i de blå vippecontainere som findes ved Bymuren 40, 78 og 102. Ikke 

brandbart affald kan afleveres på genbrugspladsen. 

Haveaffald i små mængder kan afleveres i beholder mærket restaffald.  

 

RESTAFFALD.  

Ved større mængder kan der bestilles en hænger, som stilles ved boligen efter aftale.  

Til byggeaffald fra egen bolig kan der bestilles en hænger, som stilles efter aftale.  

Større tunge ting som vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleskabe og frysere kan vi afhente efter 

aftale, det stilles på gadeplan før afhentning.  

Efterlades affald udenfor de dertil indrettede affaldsbeholdere, vil ’synderen’ blive afregnet for 

rengøring af arealet, på timelønsbasis.  

Se Hvidovre Kommune sorteringsguide her: 

https://www.hvidovre.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordninger/sorteringsguide-for-affald/ 

https://www.hvidovre.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsordninger/sorteringsguide-for-affald/


      

4 
 

Altaner 
Altanen skal holdes i pæn og ryddelig stand. Altankasser skal hænges på indersiden af 

altanbrystningen.  Der må ikke hænge eller rystes tøj, tæpper eller duge ud over altanbrystningen. 

Altanruderne må godt tildækkes med selvklæbende plastfolie men det skal fjernes ved fraflytning.   

Der må ikke males på den ujævne røde bagvæg. 

Der må ikke opbevares madvarer på altanen.  

Der må ikke placeres hårde hvidevarer på altanen. 

Antenner/paraboler/markiser 
Opsætning af udvendige antenner/paraboler samt markiser, må kun ske efter ansøgning hos 

ejendomskontoret, og opsætning skal ske i henhold til gældende regler. Der må ikke bores i beton 

eller aluminium. 

Bad og toilet 
Der må ikke bores i brusenichen/vådzonen. Bleer, vat, klude, vådservietter, vatpinde, og lignende 

må ikke skylles ud i toilettet. Utætte rør, cisterner og vandhaner og andre uregelmæssigheder skal 

straks meddeles til ejendomskontoret. 

Bål 
Der må ikke laves bål i haverne, dette gælder alle former for bål, med afbrænding af træ. 

Fællesområder 
Det er forbudt at male graffiti eller lignende på ejendommens træ-, murværk og betonfacader. 

Hærværk / vold eller andre former for kriminel adfærd som medfører forsætlige skader på 

ejendommen, de grønne områder, afdelingens fællesfaciliteter eller andre beboere betragtes som 

en overtrædelse af afdelingens husorden, og der vil blive rejst erstatningskrav over for 

skadevolder.  

Der må ikke henstilles private effekter i fællesområderne. Cykler skal stilles i cykelstativerne.  

Engangsgrill og bål på fællesområderne er ikke tilladt. Ved evt. anvendelse af egen grill, så husk at 

fjerne trækul og aske og rydde pænt op efter dig, så ingen kommer til skade.  

Beboere har ansvaret for sine børn og gæsters adfærd. 

Færdsel og parkering 
Bil-, knallert- og motorcykelkørsel på gangarealer og cykelstier er forbudt, dog undtaget 

arbejdskørsel. Cykelkørsel skal ske under hensyntagen til gående trafik og legende børn. Cykler, 

barnevogne, indkøbsvogne og lignende samt legeredskaber må ikke henstilles i trappeopgange, 

port gennemgange, ved skaktlåger eller i indgangspartierne i Bymuren eller foran rækkehusene. 
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Christianiacykler / ladcykler parkeres / holdes i haven. Hensatte genstande kan fjernes uden 

forudgående varsel af boligselskabets medarbejdere. Motorkøretøjer må kun parkeres på de 

etablerede parkeringspladser. Reparation af motorkøretøjer er ikke tilladt på bebyggelsens 

område. Motorkøretøjer over 3500 kg, campingvogne, trailere samt køretøjer over 5 meter, 

arbejdsmaskiner, traktorer samt u-indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på afdelingens 

område. 

Der er 2 specielle parkeringspladser, en på Avedøre Tværvej 15, for store biler ml. 5-7 meter og en 

ved Blytækkerporten ved siden af gymnasium for biler ml. 5 og 5,5 meters længde. Kontakt 

Ejendomskontoret for information og en mulig plads. 

Have 
Bor du i et lejemål som har en tilhørende have, er det din pligt, at sørge for at holde haven pæn og 

velholdt. Du har ligeledes pligt at vedligeholde bedene ved din for - og bagside, som holdes 

indenfor bedets bredde, samt male al træværk indvendigt og udvendigt jævnligt, for at undgå 

udtørring. Træbeskyttelse og materialer til arbejdet udleveres gratis i sommerperioden, på Avedøre 

Tværvej 91. 

Der må ikke etableres træterrasse i haven. 

Hegn må ikke overstige 180 cm i højden, og beplantning må ikke være til gene for de 

omkringboende. Der må ikke opsættes elektrisk hegn, pigtråd eller lignende.  

Hoveddør 
Der må ikke bores i hoveddørene i rækkehusene. 

Indgangspartier og trappeopgange. 
Cykler, barnevogne, indkøbsvogne, kørestole, møbler, sko, affaldsposer og lignende samt 

legeredskaber, må ikke henstilles i indgangspartierne eller på den enkelte etage i opgangen ej 

heller foran egen hoveddør. Dette a.h.t. brandvedtægterne, da opgangen, i tilfælde af brand, er en 

flugtvej og skal evakueres.  

Leg 
I et tæt bebygget område som vores, kan støj fra børn ikke undgås, her gælder det også om at 

vise passende hensyn fra alle parter, vi har mange legepladser og fællesarealer hvor børnene kan 

udfolde deres leg, dog er leg og unødigt ophold på trapper forbudt. 

Støjende leg skal ophøre senest kl. 21.00. 

Maskiner  
Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 19.00, 

lørdag, søn – og helligdage mellem kl. 10.00 og kl. 16.00. (Gælder ikke håndværkere antaget af 

ejendomskontoret) 
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Musik 
Benyttelse af musikanlæg, fjernsyn, instrumenter eller andre former for lydgengivere skal ske med 

hensyntagen til de omkringboende. Dette gælder såvel i boliger og klubber som udendørs og på 

afdelingens fællesområder. Skal I holde en fest, er det en god ide at informere beboerne i de 

omkringliggende boliger. 

Råderet 
Der skal altid søges skriftlig tilladelse på ejendomskontoret inden der udføres ændringer i boligen 

eller i haven, herunder hører også fast monteret halvtage og pavilloner, som begge vil kræve en 

nabohøring, inden evt. tilladelse gives, som ikke vedrører maling tapetsering eller 

gulvslibning/lakering.  

Reklameskilte for erhverv   
Skilte, reklamer og lignende må ikke opsættes i afdelingen uden boligselskabets godkendelse, 

dette gælder også for hoveddøre og postkasser.  

Skure 
Du har pligt til at male al træværk indvendigt og udvendigt jævnligt, for at undgå udtørring. 

Træbeskyttelse og materialer til arbejdet udleveres gratis i sommerperioden, på Avedøre Tværvej 

91. 

De sidst nye skure er lavet i vedligeholdes fri materialer og skal ikke males, er du i tvivl så spørg 

endelig på Ejendomskontoret. 

Skure som er tilknyttet boligen skal være aflåst selv om de ikke benyttes. Der må ikke opbevares 

forgængelige madvarer i skuret, da vi har problemer med rotter og andre skadedyr. Der må ikke 

være maskiner, hvidevarer tilsluttet strøm i skuret. 

Støjende adfærd 
Støjende adfærd generelt må ikke finde sted i en sådan grad at det er til gene for de 

omkringboende. 

Tørring af tøj 
Tørring af tøj, luftning af sengelinned med videre må finde sted på boligens altan, eller i haven, når 

det ikke er til gene for de omkringboende. Det er ikke tilladt at hænge eller ryste tøj, tæpper eller 

lignende ud over altanbrystningen og vinduerne. 

Vaskerier 
Alle som bor i afdelingen og er fyldt 15 år har adgang til at benytte fællesvaskerierne. De på 

vaskerierne til enhver tid opsatte regler skal følges. Benyttelse af vaskerierne sker på eget ansvar.  
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I henhold til lov om leje af almene boliger paragraf 90 stk. 7, 8 og 12 kan overtrædelse af 

ovenstående husordenregler medføre ophævelse af lejeaftalen. 

Ved gentagne overtrædelser af husordenen bringes sagen for beboerklagenævnet eller 

direkte til advokat med henblik på opsigelse af lejeaftalen.  

 

Husordenen er gennemgået med AB den 20.03.22, præsenteret og godkendt på ekstra ordinært 

afdelingsmøde, den 29-09-2022.  


